ПРОТОКОЛ№1
От дейността на комисията, назначена със Заповед №240/14.07.2020 г. на Кмета на
община Горна Малина за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Организиране на
специализиран превоз на деца и ученици до училищата и градината в община Горна
Малина през учебните 2020/2021 и 2021/2022 год.”, открита с Решение №208 от
11.06.2020 г. на Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП
00747-2020-0009, ID 982405/11.06.2020 г. и Обявление ID 982407/11.06.2020 г.
Днес, 14.06.2020 г., в изпълнение на Заповед №240/14.07.2020 г. на Кмета на
община Горна Малина за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура,
комисия в състав:
Председател:
Георги Трайков Янакиев – директор на дирекция „Административно, правно,
информационно и техническо обслужване“ към Община Горна Малина.
Членове:
1. Цветанка Стоянова Иванова – заместник-кмет на Община Горна Малина;
2. Росица Евтимова Евтимова – счетоводител;
3. Ганка Христова Христова – главен експерт „Образование, култура,
вероизповедание и младежки дейности“;
4. инж. Стоянка Алионова Дончева – главен експерт „Екология и управление на
социални програми и проекти“,
се събра в 10.25 ч. в сградата на община Горна Малина, като откритото заседание
на Комисията започна в 10:30 ч. в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община
Горна Малина, село Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, със задачата да отвори и
разгледа по реда на тяхното постъпване подадените оферти в обществена поръчка чрез
публично състезание с предмет: „Организиране на специализиран превоз на деца и
ученици до училищата и градината в община Горна Малина през учебните 2020/2021
и 2021/2022 год.”, както и да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира
представените от тях оферти.
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 10:30 ч. Присъстваха
всички членове на Комисията.
На заседанието не присъстваха представители на участниците и на средствата за
масово осведомяване.
В деня на отваряне на офертите в откритата процедура с Протокол от
деловодството на община Горна Малина с приложен входящ регистър на получените
оферти в обществена поръчка с предмет „Организиране на специализиран превоз на деца
и ученици до училищата и градината в община Горна Малина през учебните
2020/2021 и 2021/2022 год.”, председателят на комисията получи подадената в
определения срок в обявлението – 16:00 ч. на 14.07.2020 г., един брой оферта за участие,
както следва:
„СЪНИ КО“ ЕООД, с ЕИК 121431446, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к. „Лагера“, ул. „Баба Илийца“ бл. 80А, ет. 3, ап. 11, тел.: 0888/371593,
електронен адрес: ivo_belev@abv.bg, с вх.№03.00-73(1)/13.07.2020 г. в 15.21 ч.
Преди отваряне на подадените оферти, всеки член на комисията подписа
декларация на основание чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
След като членовете на комисията констатираха, че опаковката с офертата на
участника в откритата процедура е непрозрачна и с ненарушена цялост, председателят на
комисията пристъпи към отварянето.

Председателят отвори опаковката с офертата на „СЪНИ КО“ ЕООД.
Комисията оповести съдържанието на опаковката, както следва:
1. Папка №1, включваща:
1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр.;
1.2. ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;
1.3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
1.4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
1.5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
1.6. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
2. Запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, трима членове на комисията, подписаха техническото
предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
С отварянето на подадената оферта за участие и извършване на действията по
чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приключи
публичната част от заседанието на комисията, след което тя продължи своята работа в
закрито заседание.
ОФЕРТА НА „СЪНИ КО“ ЕООД
При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 1
(един) брой еЕЕДОП, подписан от законния представител на Дружеството съгласно
обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията при Министерство на правосъдието.
Участникът „СЪНИ КО“ ЕООД отговаря на поставеното минимално изискване по
отношение на опит съгласно Гл. IV. Критерии за подбор от Документацията за участие и
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
„СЪНИ КО“ ЕООД, продължава по-нататъшното си участие в процедурата
и офертата, в частта й техническо предложение, ще бъде разгледана.
Комисията се събра на 15.07.2020 г., в 10:30 ч., в сградата на община Горна Малина,
на закрито заседание свикано от председателя на комисията, със задача да продължи
работата си по разглеждане и оценка на представената оферта за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Организиране на
специализиран превоз на деца и ученици до училищата и градината в община Горна
Малина през учебните 2020/2021 и 2021/2022 год.”.
Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатата оферта в частта и техническо
предложение и проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието и съгласно
документацията и приложените към нея образци.
Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение
качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за
обществените поръчки.
Методика за комплексна оценка.
Комплексната оценка се определя на база следните показатели:
Показател - П
(наименование)
1. Техническо предложение - П1 Оценка за опит на участника в
специализирания транспорт на деца и ученици
2. Техническо предложение - П2 Оценка на предложената Система
за организация, управление и контрол при изпълнение на поръчката
3. Ценово предложение - П3

Максимално
възможен бр.
точки
15
45
40

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” е:
КО = П1 + П2 + П3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА: „СЪНИ КО“ ЕООД
Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец
№2 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.
Участника предлага, както следва:
1. Пет години опит в сферата на специализирания превоз на деца и ученици.
2. Разработена Система за организация, управление и контрол при изпълнение на
поръчката отговаряща на изискванията на възложителя. Същата съдържа всички изброени
обстоятелства:
- извършваните дейности са описани детайлно и обхващат целия процес по
изпълнение на услугата;
- описаната организация обхваща всички дейности, осигуряващи изпълнението на
услугата;
- описаните методи на управление и контрол обхващат цялостното изпълнение на
договора и са изброени детайлно ангажираният управленски и оперативен персонал и
наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката;
- описани евентуални рискове, които участникът смята, че може да се появят по
време на изпълнение на услугата обхващат цялостното изпълнение на услугата и
начините/мерките за преодоляването им са адекватни.
ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ОТ
УЧАСТНИКА: „СЪНИ КО“ ЕООД
1. П1 Оценка за опит на участника в специализирания транспорт на деца и ученици
По този показател П1 - участника получава 15 точки.
2. П2 Оценка на предложената Система за организация, управление и контрол при
изпълнение на поръчката
По този показател П2 - участника получава 45 точки.
Окончателно решение и класиране на участника преди отваряне на ценовото
предложение.
За попълване на таблицата с оценките на участника преди отваряне на Ценовото му
предложение /ПЛИК2/ е приложена формулата за определяне на Комплексна оценка както
следва:
Комплексна оценка (КО), КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се
получава по формулата:
КО = П1 + П2 + П3
Където,
П1 - Оценка за опит на участника в специализирания транспорт на деца и ученици
– максимум 15 точки.
П2 - Оценка на предложената Система за организация, управление и контрол при
изпълнение на поръчката – максимум 45 точки.
П3 - Ценово предложение – максимум 40 точки.
НЕ СЕ ОЦЕНЯВА КЪМ МОМЕНТА
П3 – Ценово предложение – максимум 40 точки.
Определяне окончателната оценка на участника: „СЪНИ КО“ ЕООД
Показател „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ”
Технически показатели ТП = П1 + П2

П1 Оценка за опит на участника в специализирания транспорт на деца и ученици –
максимум 15 точки.
П2 Оценка на предложената Система за организация, управление и контрол при
изпълнение на поръчката – максимум 45 точки.

Участник

„СЪНИ КО“ ЕООД

П1 – Оценка за опит
П2 – Оценка на
на участника в
предложената Система за
специализирания
организация, управление
транспорт на деца и
и контрол при
ученици
изпълнение на поръчката
15 точки

45 точки

Технически
показатели
/П1 + П2/
60 точки

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника
„СЪНИ КО“ ЕООД.
Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл. 57, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с пет гласа „за“ реши
отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се
извърши от 10:00 ч. на 27.07.2020 г. (понеделник) в заседателната зала на втория етаж в
сградата на Община Горна Малина, село Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1.
В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки комисията изготви съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
предложения, което да публикува на 21.07.2020 г. на интернет адреса на Община Горна
Малина, раздел „Профил на купувача“.
Настоящият Протокол № 1 е съставен и подписан на основание на чл. 103, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки на 16.07.2020 г. в 12:00 часа.
Протоколът е технически съставен на 17.07.2020 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Янакиев

......................./П/..........................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

ЧЛЕНОВЕ:

Цветанка Иванова

.................../П/..............................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

Росица Евтимова

...................../П/............................
(заличена информация, съгласно чл.
4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

Генка Христова

......................./П/..........................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

инж. Стоянка Дончева

..................../П/...........................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

